
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من الهبة إلى نهاٌة الجد واألخوة الدرس السابع عشر:

 

ى آله علسبلم على رسول هللا نبٌنا محمد والصبلة والهللا الرحمن الرحٌم، الحمد هلل وبسم 

لو كان شخص حكم : ما الؤالس أسئلة تتعلق بالدرس السابق:، أصحابه و من اهتدى بهداهو

 اخر نصٌبه وقف علٌه، فباع الذي لٌس نصٌبه وقف  هذا الشخص اآلخر فً أرض ومشترك مع آ

باع  ؟ ٌعنً لواأي نصٌبه حر   - ا علٌهن ٌشفع على من لٌس موقوف  فهل للموقوف علٌه أ نصٌَبه،

كه مل لٌس له أن ٌشفع، ألنّ  ؟ الن ٌشفعموقوف فهل لشرٌكه الموقوف علٌه أ الذي نصٌبه لٌس

رض،  مع أخٌك فً ألو أنت اشتركت مثبل   ؟وقف المشاع كٌف ٌصحّ  ؟ٌف ٌتصوروك، غٌر تام

هذا ؟ ال ٌصحّ و ألحدكما أن ٌقف نصٌبه أ فهل ٌصحّ  فً وقت واحد، رض دفعة واحدة،أاشترٌتم 

ك أن تقف نصٌبك ، أنت لك النصف غٌر معٌن، وشرٌكك له النصف غٌر معٌن، فهل لمشاع

حد الشرٌكٌن نصٌبه هو غٌر أوقف إذا أ .وقف المشاع ه ٌصحّ نّ أالصواب   الذي هو غٌر معٌن؟

جهة ٌطلب المقاسمة مع الشرٌك  وا أالموقوف علٌه سواء كان شخص  ؟ ن فماذا ٌفعلونآلاا معٌن  

 .خرعٌن نصٌب الوقف من نصٌب الشخص اآلخر، حتى ٌاآل

. اوتنعقد بما ٌدل علٌها عرف  ، وكل ما ٌصح بٌعه ،هبة مصحف وتصحّ  ،والهبة مستحبة ،فصل"

ة وارث وٌجب تعدٌل فً عطٌّ . ومن أبرأ غرٌمه برىء ولو لم ٌقبل .وتلزم بقبض بإذن واهب

وٌحرم على . بت تفضٌلهى برجوع وإن مات قبله ثل سوّ فإن فضّ ، بأن ٌعطً كبل بقدر إرثه

ك بقبض مع قول أو نٌة من وله أن ٌتملّ  .وكره قبله إال األب، واهب أن ٌرجع فً هبته بعد قبض

أو ، موت أحدهما أو ٌكن بمرض خرآأو لٌعطٌه لولد ، لم ٌضرهسرٌة ما شاء ما  ه غٌرولد مال

ومن  .ةٌن ونحوه بل بنفقة واجبولٌس لولد وال لورثته مطالبة أبٌه بد ،اا واالبن مسلم  ٌكن كافر  

وما قال طبٌبان . كرسام أو إسهال متدارِ وف كبِ خُ أو مَ ، وف تصرفه كصحٌحخُ مَ مرضه غٌر 

ق الثلث لغٌره إال وال بما فو، ه مخوف ال ٌلزم تبرعه لوارث بشًءإشكاله أن عندمسلمان عدالن 

الموت  عندوٌعتبر ، حومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم ٌقطعه بفراش فكصحٌ. ثةرَ بإجازة الوَ 

 عندولها بوٌعتبر ق، وال ٌصح الرجوع فٌها .وٌبدأ باألول فاألول بالعطٌة، ا أو الكونه وارث  

 ".والوصٌة بخبلف ذلك كله، وٌثبت الملك فٌها من حٌنها، وجودها

، الوصاٌاوالهبة  ،الوقف :وعقود التبرعات تشمل ،هً العقد الثانً من عقود التبرعات الهبة

 و مجهوال  ا أ معلوم  تملٌك جائز التصرف ماال   :اشرع  ، : أصله من هبوب الرٌح أي مرورهلغة

  .اعرف  ر علمه فً الحٌاة ببل عوض بما ٌعد هبة تعذّ 

ةَواْلِهَبة ُمْستَ : "حكم الهبة أخرجه  "تهادوا تحابوا"لحدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم  "حبَّ

هذه المسألة ذكرها فً  "َوَتِصح هبة مصحف، "لبانًنه األحسّ البخاري فً األدب المفرد و

بٌع المصحف  حال ٌصحّ  قناعاإلن أل لٌها،ال ٌحتاج إ المنتهىألن  المنتهىً ولم ٌذكرها ف قناعاإل

ذا كان لمسلم مع التحرٌم لذلك لم إ ح بٌع المصحففٌصحّ  المنتهى ما فًهبته أ مع ذلك تصحّ و

  .ٌحتج لذكره

 :شروط صحة الهبة



 عه" ول:الشرط األ ٌْ ٌَصح َب ، وما ال ٌصح بٌعه ال هتصح هبة كل ما ٌصح بٌعٌعنً  "وكل َما 

ال المجهول الذي تعذر علمه: فبل ٌصح بٌعه لكن تصح هبته، اما المجهول إ تصح هبته،

المجهول فً الهبة ٌقسمونه  ٌتعذر علمه، كالحمل فً الحٌوان فهذا ال تصح هبته، الذي ال

 لى قسمٌن:إ

 تعذر علمه تصح هبته. ول: ماالقسم األ -

 القسم الثانً: ما ال ٌتعذر علمه فبل تصح هبته. -

ٌبقى الكلب و جلد المٌتة: هذه ال ٌصح بٌعها لكن ٌصح رفع الٌد عنها لشخص آخر، فهً 

مما ٌباح االنتفاع فً الكلب و نحوه  ،منصور، هذه نقل الٌدالشٌخ قٌة كما قال لٌست هبة حقٌ

 .به كجلد المٌتة

 :ًتكون من جائز التصرفأن  الشرط الثان. 

 :اا جاد  ٌكون الواهب مختار  أن  الشرط الثالث. 

 :فإن كان ال ٌصح تملٌكه كالعبد فبل ٌكون الموهوب له ٌصح تملٌكهأن  الشرط الرابع ،

 ه.تصح هبت

 :كالوصٌة  ،كون الموهوب له ٌقبل ما وهب له بقول أو فعل فً المجلس الشرط الخامس

 لكن عندنا فً المذهب، لو أبرأ غرٌمه، القبول، على عكس الوقف فبل ٌشترطٌشترط فٌها 

كان  َمن، قبل، فبل ٌشترط القبولذمته ولو لم ٌ برئت بلفظ اإلحبلل أو الهبة أو الصدقة فقد

، لكن الهبة العادٌة فبل أنت ِحّل من هذا الدٌن فإّنه تبرأ ذّمته ولو لم ٌقبلعلٌه َدٌن وقلت له 

 بد من قبول الموهوب له الهبة.

 :زةأن  الشرط السادس تكون إال بالموت و ، ال ٌصّح أن تكون معلّقةال معلقة تكون منجَّ

 وصٌة.

 :لكن  ،، فبل ٌصح أن ٌقول: وهبتك هذه السٌارة لمدة سنةأن ال تكون مؤقتة الشرط السابع

، كأن ٌقول: وهبتك السٌارة لكن أشترط أن اٌن  مع اٌستثنً نفعها زمن  ٌصح أن ٌهب عٌنا و

ٌستثنى من هذا الشرط: الرقبى و، أشهر ثم أعطٌك السٌارة أستفٌد من السٌارة ستة

 ر.ب و المعمَ ا للمرقَ ا مؤبد  لك  العمرى، و المذهب أن تكون مُ و

 :اإال أصبحت بٌع  ، وال تكون بعوضأن  الشرط الثامن. 

 :ا على تسلٌمهدور  ٌكون الموهوب مقن أ الشرط التاسع. 

 :كن فبل تصح هبة المنافع وال وقفها، ل ،ا ال منفعةٌكون الموهوب عٌن  ن أ الشرط العاشر

 ٌصح بٌع المنفعة و الوصٌة بها.

َها عرف  "قال:  ٌْ أو فعل ٌدل  الهبة، فكل لفظ لٌس هناك ألفاظ معٌنة تنعقد بها "اوتنعقد بَِما ٌدل َعلَ

نها لٌست الزمة ال من جهة نعقد به الهبة، ومع انعقادها إال إف تفً العر القبولاإلٌجاب و على

ال ٌجوز الواهب وال من جهة الموهوب له، إال أن بعض العلماء ٌقول أن الهبة الزمة بالكبلم و

ض فإنه ٌجوز مع الكراهة ؟ إن كان قبل القبن ٌعود فً هبتهفهل ٌجوز لئلنسان أ ،الرجوع فٌها

 .بض فهذا محرمما بعد الق، أاإلقناعكما فً 

 ،لكن ال ٌلزم إال بقبضه ،أي اإلٌجاب و القبول - مثل القرض ٌنعقد بالكبلم "َوتْلزم بَِقبض"ال: ق

 افبوزنه، و إن كان معدود   ا فبكٌله، و إن كان موزون  القبض هنا كقبض المبٌع، إن كان مكٌبل  و

إن كان بالتخلٌة كالعقارات ا فبزرعه، وإن كان مما ٌتناول فبتناوله، وفبعّده، وإن كان مزروع  

 قناعاإلشترط كً ٌقبض أن ٌستأذن الواهب، و اإلذن كما فً أي ٌُ  "بِإِذن واهب" قال: .فبتخلٌته



لك إذا كان الموهوب فً ٌد ستثنى من ذٌُ ، بالتناول و التخلٌة ال ٌتوقف على اللفظ بل ٌكفً

الهبة انعقد ولزم، أي  هنا عقد عنده سٌارة لك، فتقول وهبتك هذه السٌارة، ب، ٌعنً شخصالمّتهَ 

 .بمجرد العقد لحصول القبض االزم   اأصبح عقد  

 شروط اإلبراء:

  :فبل ٌصح تعلٌقه إال بالموتاأن ٌكون منّجز  الشرط األول ،. 

 :ًا من إن علمه كتمه خوف  أن ال ٌكون المدٌن هو الذي ٌعلم قدره فقط و الشرط الثان

 .هالدائن لم ٌبرئه، فبل ٌصح اإلبراء من

 :أن ٌكون اإلبراء بعد وجود الدٌن الشرط الثالث. 

ٌَّة َواِرث تعدٌلَوٌجب "قال:  ،العطٌة أي ٌجب على الواهب أن ٌعدل فً عطٌته لكل  "فًِ َعِط

وجب أن ٌعّدل  اأم أو جد أو جدة، فإذا أعطى واحد   من ٌرث منه بقرابة، من ولد أو أب أو

حٌث قال ٌجب علٌه العدل فً عطٌة أوالده،  زادالا لما ذهب إلٌه فً ٌعطً البقٌة، خبلف  و

ٌعنً  "رثهإ بِقدر ٌُْعطً كل ّ  بأن" قال:. ل فً عطٌة أوالده وكل الورثةه ٌجب أن ٌعدوالمذهب أنّ 

دون  أي فّضل بعضهم على بعض فً العطٌة "سوى لن فضّ إف"قال: . للذكر مثل حظ األنثٌٌن

أي ٌرجع على من  "بُِرُجوع" ،لٌه أن ٌسّوي بٌنهم، ٌحرم علٌه أن ٌفعل ذلك، و ٌجب عإذن البقٌة

لكن هذا خاص باألب فقط ألن األب هو الذي له أن ٌعود على ولده فً ما وهبه إلٌه،  ،أعطاها

على أخٌه، والتعدٌل ٌكون إلعطاء المحروم الذي لم  إذا أعطى أخٌه ال ٌجوز له أن ٌعودلكن 

إن أباه أتى به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  أنه قال حدٌث النعمان بن بشٌر الدلٌلو ٌعطه،

ا كان لً فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أكل ولدك نحلته فقال إنً نحلت ابنً هذا غبلم  

 .صحٌح مسلم - فارجعه :مثل هذا فقال ال فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

بغٌر  ر على غٌرهل الباٌجوز أن ٌفضّ فهل ا، بأبٌه و بعضهم لٌس بار   الو كان بعض األبناء بار  

، ألن ذلك ٌحدث العداوة بٌن ااب أنه ال ٌجوز حتى ولو كان بار  ؟ الصورضاه أو ال ٌجوز

رواه  - األوالد، كما فً الحدٌث: قال: أٌسرك أن ٌكونوا لك فً البر سواء؟ قال بلى، قال فبل إذن

وآخر غٌر بار،  ه الولد البار الصالح،قٌل له: الرجل ل ابن موسى اإلمام أحمد فً رواٌةو، مسلم

ٌُنٌل البار دون األخر. :حمه هللار فقال اإلمام أحمد  ال 

ٌُسكنالعطاٌا مجالها واسع، أحٌان  و ابنه فٌها، والبنت ألٌس  ا تكون فً المنافع، كأن ٌكون له شقة ف

لك، أما إذا كان ا على دفع األجرة فبل ٌجوز لؤلب أن ٌفعل ذنقول: االبن إذا كان قادر   لها حق؟

ً جهة النفقة، والنفقات ال ٌجب غٌر قادر على دفع األجرة وال ٌوجد لدٌه أموال فهذا ٌدخل ف

ه واسع والتعدٌل باب ،التعدٌل ٌجب فً العطاٌاالولد، ٌحتاجه  ال ما فالبنت تحتاج ها التعدٌل،فٌ

ه ما ال وه ٌعطٌه و ٌنٌل، ألن قد ٌكون أبفٌجب على اإلنسان أن ٌتنبه لمثل هذه األمور الخطٌرة

وة ألنها قد تحدث فً النفوس، لكن إذا رضً جمٌع األخ ٌنتبه االبن لذلكخوته فٌجب أن  ٌنٌل إ

 .ابهذه العطٌة فاألمر ٌكون جائز  

عنده وظٌفة أو لٌس ا أو التفضٌل لسبب كأن ٌكون مرٌض   - "ن َماَت قبله َثبت تفضٌلهإو"قال: 

ال ٌجوز أن ٌفضله، هذا هو نقول:  أن نفضله؟قٌة األوالد، فهل ٌجوز أقل من ب ذا االبنه حال

هل . الوقف مّر معنا، ٌجوز إذا كان هناك سبب نه: أموفقالهو اختٌار والثانً والقول  ،المذهب

أي مات قبل  "ن َماَت قبلهإو"قال:  .؟ نعم ٌجوزز أن ٌقف على بعض أوالده دون بعضٌجو



ٌه و ٌقولون أعطنا ما ٌعنً ال ٌرجع الورثة عل "َثبت تفضٌله"، فإنها تثبت للمفضل التسوٌة

 فضلك أبونا به. 

الحكم التكلٌفً: "، بعد قبض ن ٌرجع فًِ ِهبتهأاهب َوٌحرم على و"قال:  الرجوع فً الهبة:

فً هبِته كالكلِب العائَد "لرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: فا، الحكم الوضعً: ال ٌصح، حرمٌ

أي ٌكره لئلنسان أن ٌعود  "بال األإكره قبله وَ "األب، قال:  ستثنى من التحرٌمٌُ "، ٌعوُد فً قٌِئه

فً هبته قبل القبض إال األب، فإن له أن ٌرجع فً هبته لولده خاصة األب القرٌب، ال ٌشمل األم 

 ، ولو كانت مقبوضة.وال الجد

 شروط رجوع األب عن الهبة: 

 .أن ال ٌسقط األب حقه فً الرجوع الشرط األول: -

 .زٌادة متصلةالموهوبة عٌن أن ال تزٌد ال الشرط الثانً: -

 .أن تكون العٌن الموهوبة باقٌة فً ملك الولد الشرط الثالث: -

 .أن ال ٌرهنها الولد الشرط الرابع: -

 .فإن تخلف شرط من هذه الشروط، حرم على األب أن ٌرجع عن هبته التً وهبها لولده

ٌَّة أوٌَتَملَّك بَِقبض َمَع َقول  نأَوله "قال:  تملك األب من مال ولده:  لؤلب ٌجوز أي "َوله"، "نِ

وهً مسألة خبلفٌة،  ،وا من أموال أوالدهملجد أن ٌتملك، لٌس لؤلم وال اخاصة المباشر

لة، فالحنابلة هم الذٌن ٌقولون بأن لؤلب أن ٌتملك من مال ولده، بالجمهور على خبلف الحناو

 .الجامعصحٌح  -" أنَت ومالَُك ألبٌكَ "علٌه وسلم: لقول النبً صلى هللا 

 :تملك األب من مال ولده شروط

 ٌَّة"، بقبض مع قول أو نٌة ،أي األب - أن ٌتملك :الشرط األول "، من َمال َولَده غٌر َسِر

ٌ  ا أو كبٌر  ٌعنً كل شًء، سواء علم الولد أو لم ٌعلم، صغٌر   "ما شاء" ا أو ا، راض

 ا، محتاج األب أو غٌر محتاج.ساخط  

 :ًمن قِبل أبٌه ال ٌتضرر الولد بأخذ المال منهأي  "ٌضّرها لم "مقال:  الشرط الثان. 

 :ألنه ال ٌأخذ من ولده لٌعطً الولد اآلخرأي  "خرآلٌعطٌه لولد "أو قال:  الشرط الثالث ،

له، فكٌف ٌفضله من مال ولده، ال ٌجوز لؤلب أن ٌفضل بعض أوالده على بعض من ما

 بٌن األوالد. أدعى للشحناء فهذا

 :ال ٌكون هذا التملك فً أي  "المخوف حدهماأٌكن ِبَمَرض موت "أو  ال:ق الشرط الرابع

 ، سواء كان مرض األب أو االبن. مرض موت أحدهما

 :ا َواالب"أو قال:  الشرط الخامس شترط اتفاق الدٌن بٌن األب ٌُ  "ان ُمسلم  ٌكن َكاِفر 

 .الولدو

  فبل ٌتملك ا موجودةأن ٌكون ما ٌتملكه األب عٌن   :لم ٌذكره المؤلف -الشرط السادس ،

 .دٌن ابنه

على الورثة أن ٌحرم على الولد و ٌحرم ، التحرٌمتفٌد  "، "ولٌس" لَورَثتهاللد وَس لوولٌ"قال: 

المراد ، وأو أجرة أو أرش جناٌة كالقرض أو ثمن مبٌع أو قٌمة ُمتلف و نحوهأٌطالبا أبٌه بدٌن 

؟ ٌعنً هل ٌجوز لبلبن الذي ر محكمةبة هنا، هل هً المطالبة بالمحكمة؟ أو فً غٌبالمطال



هذا الولد، هل للولد أن ٌطالبه ، أو باعه سلعة، وفً ذمة األب دٌن قٌمة السلعة لان  ٌأبٌه د أعطى

؟ المراد ٌرفع علٌه قضٌة فً مجلس الحكم ه الأن ثمن السلعة، أم المقصود ٌقول ألبٌه أعطنًو

الدعوى، و ٌحرم على الولد أن ٌشكٌه عند بذلك المحكمة، و لٌس للقاضً أن ٌسمع بل ٌرّد هذه 

 .الحاكم، أما فً البٌت فله أن ٌطالبه

 اهذه للولد أن ٌطالب أبٌه بالنفقة الواجبة على األب إذا كان االبن عاجز   "ةبل بَنَفَقة واجب" قال:

 .أن ٌحبسه علٌها - زالوجٌقال فً  ماك - ا، ولهأٌض   اعن الكسب و فقٌر  

 : األمراض ثلثة أنواع، "من َمرضه غٌر مخوف"وقال:  :تصرفات المرٌض

  :ٌُخشى  تصرف اإلنسان فً مرضه :خوفمرض غٌر مَ األول غٌر المخوف، أي الذي ال 

ى الٌسٌرة أو الزكام، مّ الحُ ن الموت من هذا المرض، كالصداع وٌغلب على الظ وال

  .فتصرف هذا المرٌض صحٌح ولو مات من هذا المرض

  :ًفً الموت معها، ووهً التً ٌغلب على الظن حصول : خوفةلمَ األمراض االنوع الثان

ندهم ع، والحنابلة ها لكن اآلن ال ٌموتون منهاكانوا ٌموتون معهناك أمراض  السابق

 :قسماناألمراض المخوفة 

ا مخوفةعشرة أمراض  : أي ٌعددونمعدودالقسم األول:  - : هو بخار البرساممنها  :تقرٌب 

: هو المتدارك اإلسهالومنها  ٌختل به العقل.ٌؤثر على الدماغ فو ٌرتقً إلى الرأس

اإلنسان الذي ال ٌستمسك، اآلن اإلسهال عندنا من أسهل األمراض وهلل الحمد، لكن إذا 

ومنها  .خشى علٌه من الموتٌُ  فهذا مرضه مخوف ال ٌقف، كان لدٌه إسهال متتابع

ألنه أول ما  ،اأما فً انتهائه لٌس مخوف  : هو الشلل، وهو مخوف فً ابتدائه الفالج

هذه أمراض  .فٌموت منه ٌحتمل أن ٌوقف القلب ٌضرب اإلنسان الشلل ٌكون خطٌر

 ونها، ال نرٌد أن نعّددها كلها.ٌعّدد

كل مرض ٌقول  التً لٌست من هذه األمور العشرة: النوع الثانً من األمراض المخوفة -

نه أشكاله إمسلمان َعْداَلِن ِعْند  طبٌبان"قال:  فٌه طبٌبان مسلمان عدالن أنه مخوف

ٌُرجع  ،اأو لٌس مخوف   اهل هو مخوف   ختبلف فٌهأي عند اال :شكالهإد نع"، مخوف فإنه 

 .قول األطباء فٌه إلى

ما كان مثله فً توقع التلف، ومن ذلك من كان فً  :بالمرض المخوف انابلة أٌض  ٌُلحق الح

حتى  مع األلم لجة البحر وقت الهٌجان، ومن وقع الطاعون ببلده، كذلك الحامل عند الطلق

 ة.ملحقة باألمراض المخوف ا و إنمانفاسها، هذه كلها لٌست أمراض   تنجو من

ء" قال: المرٌض مرض مخوف: حكم تبرع ًْ ٌعنً لٌس التبرع  "ال ٌْلزم تبرعه لَوارث بَِش

أما  ،اللوارث بشًء مطلق   فً هذه الحالة غٌر صحٌح، بل هو صحٌح لكنه غٌر الزم

لُث لغٌرهوال"لؤلجنبً قال:   "َوَرَثةال ِبإَِجاَزة ال"إأي لغٌر الوارث قال:  " ِبَما َفوق الثل

ع بثلثه عند مرضه ألجنبً فٌصح وال ٌحتاج إلجازة مرض مخوف إذا تبرّ  فالمرٌض

، أما التبرع لوارث فٌصح لكن ال ٌلزم الورثة، أما إذا زاد عن الثلث فٌحتاج إلجازة الورثة

 .حتى تجٌز الورثة و تسمح بذلك

 ابقالجذام كان فً الس "من اْمَتدَّ َمرضه بجذام"وقال:  :ممتدةالمراض األ ع الثالث:النو، 

، فهذه األمراض إن لٌس فً انتهائه مرض تسقط معه األعضاء، كذلك الفالج فً دوامه



ولم ٌقطعُه بفراش "قال: . تبرع مرٌض المرض المخوفكقطعته و ألزمته الفراش، فتبرعه 

أما إن لم تلزمه هذه األمراض بفراش فٌذهب إلى األماكن التً ٌرٌدها، فهذا  "فكصحٌح

ا أو ال أي ٌعتبر الموهوب له وارث   "ْوت َكونهٌْعَتبر ِعْند اْلمَ "وقال: . تصرفه الزم كالصحٌح

: إنسان عنده ابن و أ،، فوهب ألخٌه الثلث فً مرض الموت المخوف ثم عند الموت، مثبل  

ا، فالعبرة بحال الموت لٌس أصبح األ، وارث   الموت ات المرٌض، فعندثم م ،مات االبن

ولد،  له ، ثم قبل أن ٌموت ُولدلٌس عنده ولدو ه بالثلثلو أوصى ألخٌأما ، بحال العطٌة

 .فأصبح األ، غٌر وارث، عندها ٌنفذ الثلث لؤل،

 الفرق بٌن العطٌة فً مرض الموت والوصٌة:

 :ٌَّةول فاألباأل أبدوٌُ " قال: الفرق األول ٌعنً العطٌة حال المرض المخوف،  "ول بِاْلَعِط

ٌدخل النقص  تقسم على الجمٌع إن تزاحمت، وأما الوصٌة فٌسوى بٌن متقدم ومتأخر

ٌُبدأ باألول فاألول، فإن استغرق الثلث األول فلٌس للثانً  على الجمٌع، أما العطٌة فبل، 

 .بعده شًء، بخبلف الوصٌة

 :ًُجوع فٌَِها"قال:  الفرق الثان ٌَصح الرُّ جوع فً العطٌة بعد لزومها ال ٌصح الر" واَل 

 .فٌجوز للموصً أن ٌعود فٌها إلى قبل الموتة ا الوصٌ، أمّ هذا قٌد - بقبضها

 :أي ٌعتبر قبول العطٌة عند وجودها  "ٌْعَتبر َقْولَها ِعْند وجودهاو"قال:  الفرق الثالث

من المعطً المرٌض مرض مخوف، أما الوصٌة فبل حكم لها فً حٌاة الموصً، فبل 

 .ٌصح قبوله إال بعد الموت

 :ٌثبت الملك فً العطٌة من وقت  "ٌَها من حٌنهاملك فِ لٌثبت او"قال:  الفرق الرابع

 .ثبت الملك فٌها إال بقبولهاالعطٌة، أما الوصٌة فبل ٌَ 

 الوصٌة خبلف ذلك فً الفروق األربعة.و

 كتاب الوصاٌا

 :نوعان: جمع وصٌة، وهً الوصاٌا

 :وهو األمر بالتصرف بعد الموت، كوصٌته لمن  :الوصٌة بالتصرف المطلق النوع األول

 .ٌغسله أو ٌصلً علٌه

 :ًوقوله بعد الموت ٌخرج الهبة ،: وهً التبرع به بعد الموتالوصٌة بالمال النوع الثان 

 ألنها قبل الموت.

: الكتابمن  الوصٌة األصل فً الموصى له، الموصى به.، : الموصً، الصٌغةأركانها أربعة

ا ا" ر  ٌْ ُكْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت إِْن َتَرَك َخ ٌْ ِن َواأْلَْقَرِبٌَن ِباْلَمْعُروِف َحّق ا ُكِتَب َعلَ ٌْ ُة لِْلَوالَِد ٌَّ ْلَوِص

ما حقل اِمرٍئ "َل هللاِ صلى هللا علٌه وسلم قال: أن رسو: السنةمن ، 081البقرة  -" َعلَى اْلُمتَّقٌِنَ 

ٌُوصً فٌه بٌُِت لمسلٍم، له شًُء  ٌَ  .متفق علٌه -" ٌلتٌن إال ووصٌُته مكتوبٌة عنَده، 

 :وصٌةأحكام ال

 :فبل ٌتقدر  ا فً العرفكثٌر   ماال   "اعرف   اٌسن لمن ترك َماال كثٌر  "ال: ق :ةالسنٌّ  الحكم األول

ٌَّة بخمسه" ،بشًء  "الثلث والثلث كثٌر"مع أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال لسعد:  "اْلَوِص



صٌة تسلً عن الثلث إلى الخمس و قالوا ٌسن الوصٌة بالخمس، والوهم أرادوا أن ٌنزلوا و

ٌّن و عالم  القرٌب الفقٌر الذي ال ٌرث، فإن لم ٌكن له ذلك فٌستحب أن ٌوصً لمسكٌن د

ٌّن  .د

 :ًوْ "وقال:  :التحرٌم الحكم الثان ِرثُه غٌر اُْحُد الزَّ ٌَ ن  ِن ِبأَْكَثَر من الثللُث ألتحرم ِممَّ ٌْ  "جنبًَج

على  فبل ٌحرملزوجة فقط إذا كان ٌرث الزوج فقط أو ا ٌحرم من ٌرثه غٌر الزوجٌن، أما

ء "أو قال: ،، وكذلك العكسالزوج أن ٌوصً بأكثر من الثلث ًْ كذلك تحرم  "لَوارث ِبَش

ٌكفً ما قسمه هللا عز  "ال وصٌة لوارث" ، النبً صلى هللا علٌه وسلم قال:الوصٌة لوارث

ل: ، قامع التحرٌم إال أن وضعه هنا صحٌحة تتوقف على إجازة الورثةووجل فً كتابه، 

سواء كانت بأكثر من ثلث ألجنبً أو للوارث، فإن أجاز  "جازةوَتِصح َمْوقُوَفة على اإل"

بوقف ثلثه على بعض  أوصىإذا ستثنى من ذلك وٌُ "قال: ، الورثة نفذت الوصٌة وإال فبل

 ."ٌصح ببل إجازةفبمعٌن لكل وارث على قدر إرثه  ورثته أو أوصى

 :ه ورثة ٌكره للفقٌر الذي ل" من َفقٌر َوارثه ُمْحَتاج تكره"و قال: :الكراهة الحكم الثالث

 .محتاجٌن أن ٌوصً

 :ال وارث له بجمٌع ماله منمتباح الوصٌة : لم ٌذكره المؤلف - اإلباحة الحكم الرابع. 

 :ببل بٌنة، أن ٌوصً بهذا الدٌن  على من علٌه َدٌن، أو عنده ودٌعة تجب الحكم الخامس

 .الودٌعةو

ٌَفِ " قال: ا و الثلث ال ٌكفً لهم جمٌع   أوصى ألكثر من شخص قد و "الثُّلُث بالوصاٌا َفإِن لم 

أي ٌدخل النقص  "كمسائل اْلَعْول"أي اشتركوا فٌه و دخل نقصه على الجمٌع " وا فٌِهِ تحاصُّ "

نقول: نأخذ ثلث الموصً إذا كان  فً مثل هذه المسائل قةٌالطرو، على الجمٌع كل بقدر وصٌته

صٌب منها ٌضربه فً الحاصل نقسمه على مجموع الوصاٌا، ومن له نلموصً أقل من الثلث وا

الثلث ، و011لصالح و 011لمحمد  0111مجموع وصاٌاه و 011فإذا كان ثلثه  ،من ذلك

، نأخذ لكن بطرٌقة حسابٌة ،001ولمحمد  001، لصالح 011ـصف ال، تكون النسبة ن011

ومن له شًء من  1.0، فٌكون الناتج 0111وصاٌا جموع النقسمه على مو 011الثلث 

  001=  1.0*  011نضربه فً هذا النصف، الوصاٌا 

 ا،من رأس المال مطلق   "خرج اْلَواِجَبات من دٌن َوحج َوَزَكاة من َرأس الَمال ُمطلق اَوتُ "قال:  

الدٌون التً على المٌت أو الحّج إن لم ٌحّج والزكاة كذلك ُتخرج من رأس المال لٌس من الثلث، 

ا مطلق ا،  حتى لو استغرق كل  وال ٌكون ذلك من الثلث سواء أوصى بذلك أم لم ٌوصً،وجوب 

 .المال

فبل ٌصح أن ٌوصً لعبد  "َتِصح لَعْبِدِه بمشاعو"قال:  :الموصى له :لثالركن الثاسٌذكر اآلن 

ه ، فإن أوصى لعبده بثلث، فإنّ ٌعتق من العبد بقدر الثلث فقط "ه بَِقدِرهنكثلث َوٌعتق مِ "، بمعٌن

ء إف"قال:  ، فٌعتق كله قٌمة العبد الثلث بذلك الثلث، فإن كان من العبد ٌعتق ًْ  "خذهأن فضل َش

 الوصٌة تصحّ  "وبحمل"قال: . أقل من الثلث، ٌعتق و ٌأخذ الباقً من الثلث فإن كانت قٌمة عتقه

بشرط أن ٌتحقق الوصٌة، وكذلك تصح الوصٌة للحمل  بالحمل، بشرط أن ٌتحقق وجوده حٌن

ٌ   الوصٌة، وٌتحقق وجوده حٌن وجوده حٌن من حٌن  ن أربع سنٌنا ألقل مالوصٌة، بأن تضعه ح

ا ل"قال:  .ا أم الألقل من ستة أشهر، سواء كانت فراش   ا، أو لوضعهالوصٌة إن لم تكن فراش  

، هذه الكتب منسوخة ال تجوز الوصٌة لها "لكنٌسة وبٌت نار َوكتب التَّوَراة واالنجٌل َونحوهما

 بٌت النار فبل تصح الوصٌة لها.كذلك الكنٌسة وو



 شروط الموصى له:

 .أن ٌصح تملٌكهألول: ا -

 .كالكنٌسة و بٌت النار هلل تعالى إذا كانت لجهة فبل تصح على ما فٌه معصٌةالثانً:  -

كأن ٌقول: أوصٌت لفبلن  "َتِصح ِبَمْجُهول ومعدومو"قال:  :الموصى به الذي ٌلٌه وهوالركن 

ا، ا أو ردٌئ  ا أو قدٌم  علٌه اسم ثوب، سواء كان جدٌد   وب. وٌسكت، فإنه ٌعطى أي ثوب ٌقعبث

ٌصح الوصٌة بما ال وأو بحمل الشاة،  عدوم، كأن ٌوصً بما تحمل شجرتهتصح الوصٌة بالمو

 .أو جمله الشارد أو طٌر فً الهواء أو صٌد فً الماء كأن ٌوصً بعبده اآلبق، ٌُقدر على تسلٌمه

 صّح الوصٌة بها.كل هذه ٌ

 شروط الموصى به:

 .ا بالموتألنه ٌكون حر   إمكانه: فبل تصح الوصٌة بمدبَّر، لعدم إمكانه األول: -

 .الموصى به بالموصً و إن لم ٌكن كجلد مٌتة اختصاص الثانً: -

أن تكون المنفعة فً الموصى به مباحة، فبل تصح الوصٌة بما ال نفع فٌه، أو فٌه الثالث:  -

 .منفعة محرمة كالخمر و المٌتة

ٌَّة ٌدخل فٌهمو"قال:  ألف، وحٌن  011ـ ب أي ٌدخل فً الوصٌة، فلو أوصى "اا حدث بعد الوِص

 .ألف، حتى لو قُتل فإن دٌته تدخل فً الوصٌة 011ألف، صار ثلثه  011أصبحت تركته  موته

ًّ بِهِ وتبطل بَِتلف مِعٌن وُ "قال:  ٌّنة ثّم تلفت "ِص فإن الوصٌة حٌنئذ  لو أوصً له بسٌارة مع

 .تبطل

 : جمع نصٌب وهواألنصباء :األجزاءباء والوصٌة باألنصِ  سٌبدأ اآلن المؤلف الحدٌث عن

 ، وهو ثبلثة أقسام:: جمع جزء وهو البعضاألجزاء الحظ.

 :ٌعنً  "نٌّ ل نصٌب َواِرث معن وّصى بِمثإو": ، وذكره بقولهالوصٌة باألنصباء القسم األول

ٌّنه  ا مضموم  " فللموصى له مثله، "فله مثله" كأن ٌقول: أوصٌت لفبلن بمثل نصٌب فبلن،ع

ٌعنً ولم  "ورثته أحدوبمثل نصٌب "إلى مسألة الورثة، قال:  اأي مضموم   "المسألةلى إ

ٌِّن، قال: وصٌت لخالد ب  "همقلّ ا ألمثل م له"، قال: الورثة الذٌن ٌرثونًأحد  مثل نصٌبٌب

لربع، ٌأخذ الموصى له نصٌب ا، فإن كان أقلهم نصٌبه انصٌب  للموصى له مثل ما ألقلّهم 

 .ٌنضم إلى المسألة و ٌدخل النقص على الجمٌعربع و

 :ًإذا أوصى بسهم من  "سدس له الهوبسهم من م"قال: ،  الوصٌة باألجزاء القسم الثان

ٌُفرض له و ٌعطى ابسهم  ماله فله سدس، فلو قال: أوصٌت لمحمد لسدس، من مالً، فإنه 

ٌُْعِطٌِه الواِرث ما شاءُجزْ  أوَحّظ  أووبشًء "قال: ، تقسم التركة مع هذا السدسو كأن  "ء 

ٌشاء للورثة أن ٌعطونه ما  ٌسكت، فإنّ وصٌت لخالد بشًء أو حظ أو جزء، وٌقول: أ

 .ولٌس الموصى لهالوارث  هو - ، لكن المذهب عندنا ٌعطونه ما شاءمما ٌتمول الورثة

 :وغٌرهما من  وعمدة الفقه كالزاد، ولم ٌذكره الماتن النوعٌنالجمع بٌن  القسم الثالث

ا. ٌّته بٌن األنِصباء واالجزاء، هذا صعب جد   المختصرات، ٌعنً ٌجمع فً وص



بالصرف بعد الموت  : هو المأذون لههٌلإالموصى  هذا "لى كل ُمسلمإٌصاء َوٌِصح اإل، فصل"

لى كل مسلم مَكلّف رشٌد عدل إٌصاء ٌِصح اإل"وقال:  ه:ٌلإالموصى  شروط، المال و غٌرهفً 

 ":اولو ظاهر  

 .امسلم  أن ٌكون  األول: -

 .ا عاقبل  : بالغ  امكلف   الثانً: -

 .: ٌحسن التصرف فً المالارشٌد   الثالث: -

لى ُمسلم َولَو عدل إومن َكافِر "قال:  .: ولو كانت هذه العدالة فً الظاهرعدال   الرابع: -

ٌصح أن ٌوصً كافر إلى مسلم، لكن ال ٌصح أن ٌوصً مسلم إلى كافر ولو " ٌنهفًِ د

 . فً دٌنهدال  كان ع

وال "قال:  كً ٌعلم الموصى إلٌه ماذا ٌفعل، :االموصى فٌه معلوم  أن ٌكون  الخامس: -

ٌسكت فبل بد أن ٌحدد ما الذي أوصى أما أن ٌقول أوصٌت لفبلن و "ٌَصح إاِلَّ ِفً َمْعلُوم

 .به

ٌملك "، قال: تصرف الموصى به ٌصح من الموصى إلٌه بنفسهأن ٌكون  السادس: -

 .ٌعنً ٌصح الموصً أن ٌفعله بنفسه، كالوكالة "لهوصً فعالم

ًّ فلمسلم حوز تركته بِمحل اَل َحاكم فٌِهِ  ومن مات"قال:   فعلو" ،ٌعنً أخذ هذه التركة "وال وِص

المسلم كبٌع ما ٌسرع فساده و ٌبقً غٌره، فٌفعل ما ٌصلح لمال  "من بٌع َوَغٌره صلح فٌَِهااأل

ٌعنً عند عدم  "ومع عدمها منه"ه أن ٌجهزه من هذه التركة، ل "وتجهٌزه ِمْنَها"قال:  ،المٌت

ٌعنً ٌرجع بما أنفق من تجهٌزعلى  "علٌها َوٌرجع" ،التركة مع المٌت، فإنه ٌجهزه من ماله هو

هذه ، أو ٌرجع على من تلزمه نفقته "من تلزمُه َنَفَقتهلى وع" ركة،التركة إن كانت هناك ت

فإّنه ٌلزمه نفقة زوجته، فبل بّد من استثنائه كما فعل فً الزوج  ٌدخل فٌهاو المنتهىعبارة 

مع أنه  مرأتهٌقول: أو على من تلزمه نفقته إال الزوج، الزوج ال ٌلزمه َكَفن ا المنتهى، المنتهى

أّن عبارته أولى، عبارة  الكّشافكما ٌقول الشٌخ منصور فً  االقناع، لذلك عبارة تلزمه نفقتها

ذي جّهز المٌت على َمن ٌلزمه كفنه لكً ال ٌدخل : إن لم ٌوجد تِرَكة فٌرجع هذا الاالقناع

سواء استأذن الحاكم أو لم ٌستأذنه، أو  "إن نوى الرجوع"الزوج، الزوج ال ٌلزمه كفن امرأته. 

فلٌس ، و إال أن ٌنوي الرجوع إذا استأذن الحاكمحتى شترط وٌُ  ا،ٌرجع بما أنفقه إن استأذن حاكم  

 .الرجوع له

 كتاب الفرائض

   .، ٌعنً التركاتهو العلم بقسمة الموارٌث :اشرع  ، جمع فرٌضة بمعنى: مفروضة :الفرائض

ٌُبدأ ، هو الحق المخلَّف عن المٌت: جمع مٌراث، والموارٌث وإذا مات اإلنسان فإنه أول ما 

ٌُبدأ فً   من رأس ماله، ٌز المٌتتجه مؤنة بالعمل فً تركته هو ثم إن بقً شًء فً التركة 

ٌُبدأ فً هذه المرحلة ، تعالى، كالزكاة و الحج ونحو ذلك الدٌون التً لآلدمٌٌن و التً هلل لكن 

ا بالدٌون المرسلة التً لٌس له ثمّ ، الجناٌة قة بعٌن التركة، كدٌن برهن، وأرشبالدٌون المتعل

 عز وجل، ولو لم تكفً التركة لدٌون األدمٌٌن و دٌون هللا، ز وجلرهن، و كذلك دٌون هللا ع

ٌدخل النقص على الجمٌع، فتقسم التركة بالحصص على دٌون هللا عز وجل ٌُبدأ بالدٌون كلها و



ٌُفعل بما لو ضاقتمٌٌن، اآلدودٌون  ثم ، ثم بعد الدٌون الوصاٌا من ثلثه، عن الموصى له كما 

 ثة.توزع باقً التركة على الور

خالف عادة الحنابلة، فإنهم ٌذكرون الوارث وما ٌتعلق به من أحوال،  رحمه هللا المؤلف هناو

لكنه هنا تابع المنظومات، فإنه ٌذكر النصف ومن ٌرثه، الربع ومن ٌرثه و هكذا، أما كتب الفقه 

نات ثم والب لزوجة ثم األب ثم الجد ثم الجد مع األخوة ثم األم ثمفإنهم ٌبدؤون بالزوج ثم ا

 .المنظومات عادة وفً نظري أن عادة الفقهاء مقدمة على ،األخوات

 بموته: عن مٌت إلى حً ٌعنً أسباب انتقال التركة اإلرث: أسباب

 :وهً القرابة المراد بها اتصال باالشتراك فً والدة قرٌبة أو بعٌدةالرحم األول :. 

 :ًالمراد به عقد الزوجٌة الصحٌحالنكاح الثان :. 

 السٌد الذي ٌعتق عبدهالوالء :الثالث :. 

 اإلرث: موانع

 .قتل: ولو كان خطأ األول: -

 .الثانً: رق -

 .الثالث: اختبلف الدٌن -

 .َوَمال موروث ،ومورث ،َواِرث اإلرث: أركان

 اإلرث: شروط

  إما بالمشاهدة، أو بشهادة عدلٌن، أو  "تحقق موت مورثوشروطه "قال:  األول:الشرط

 .كالمفقودبإلحاقه باألموات حكما 

  بعد موت المورث و لو بلحظة، أو إلحاقه  "تحّقق وجود َواِرثو"قال:  الثانً:الشرط

 .باألحٌاء

  ٌَة لالعلم بالجهة الو"قال:  الثالث:الشرط جهة المقتضٌة لئلرث هً النكاح، الو "إلرثُمْقَتِض

 .الوالء، و النسبو

 :أقسام الورثة

 :ال ٌزٌد إال بالرد و ال اأي ذو نصٌب مقدر شرع   "ُذو فرضوالَوَرَثة "قال:  القسم األول ،

 .ٌنقص إال بالعول

 :ًتقدٌر. هم الذٌن ٌرثون ببل "وعصبة" القسم الثان 

 :هم الذٌن ٌرثون عند عدم العصبات و أصحاب الفروض غٌر  "رحم َوُذو" القسم الثالث

 .الزوجٌن

ْوَجان واأل :اْلَفْرض عشَرةفذوو "قال:  :أصحاب الفروض ت َوبنت ن والجد والجّدة والبنبواالزَّ

لَُثاِن ، االْبن واالخت َوولد االم والفروض اْلمقدَرة ِفً كتاب هللا ِستَّة الّنْصف َوالّربع َوالثمن َوالثل

ُدس  ".َوالثلث َوالسل

 :أصحاب النصف



 ْوَجة ولد"قال:  :الزوج ْوج ان لم ٌكن للزَّ ٌعنً ٌرث الزوج  "فالنصف فرض َخْمَسة الزَّ

 أن ال ٌكون للزوجة ابن وال ولد ابن. بشرط النصف،

 بشروط: :البنت 

 األول: عدم وجود المعصب، وهو أخوها. -

 الثانً: عدم المشارك: وهو أختها. -

 شروط:ب :بنت االبن 

 .المعصب، وهو أخوها أو ابن عمها الذي هو مساوي فً درجتها عدماألول:  -

 .درجتها عدم المشارك: وهو أختها أو بنت عمها التً فًالثانً:  -

 .عدم الفرع الوارث األعلى منهاالثالث:  -

 بشروط: :األخت الشقٌقة 

 .عدم الفرع الوارث و هو الولد وإن نزلاألول:  -

 .عدم األصل من الذكور الوارثالثانً:  -

 .عدم المشارك: وهً أختها الشقٌقةالثالث:  -

 .عدم المعصب: وهو أخوها الشقٌق فقطالرابع:  -

 بشروط:األخت ألب عند عدم األشقاء ، 

 .عدم الفرع الوارث و هو الولد وإن نزل األول: -

 .عدم األصل من الذكور الوارث الثانً: -

 .عدم المشارك: وهً أختها الشقٌقة الثالث: -

 .عدم المعصب: وهو أخوها الشقٌق فقط الرابع: -

 و الشقائق.عدم وجود أشقاء  الخامس: -

ن"قال:  :أصحاب الربع ٌْ ْوج َمعَ  والّربع فرض اثَن ْوَجة َفأْكثر َمَع اْلَولَد اَْو ولد االْبن وَ  الزَّ الزَّ

 "عدمهما

 :عند وجود الولد، سواء كان منه أو من غٌره، أو ولد االبن الزوج. 

 :أي ترث الزوجة و الزوجتان والثبلث، مع الولد أو ولد االبن من الزوج،  الزوجة فأكثر

 .سواء منها أو من غٌرها

لُثَ "قال:  :أصحاب الثلثٌن نِ  :ربعةأاِن فرض والثل ٌْ  البنتٌن َفأْكثر وبنتً األبن َفأْكثر واألختٌن أِلََبَو

 "َفأْكثر واألختٌن ألَب َفأْكثر

 بشروط:البنتان فأكثر : 

 .ااألول: أن ٌكّن اثنتٌن فصاعد   -

 .الثانً: عدم المعصب، وهو أخوها -

 بشروط:بنتً ابن فأكثر : 

 .ااألول: أن ٌكّن اثنتٌن فصاعد   -

 .لمعصب، وهو أخوها أو ابن عمهاالثانً: عدم ا -

 الثالث: عدم الفرع الوارث األعلى منهن. -

 بشروط:فأكثر األختان الشقٌقتان : 

 األول: عدم الفرع الوارث و هو الولد وإن نزل. -



 الثانً: عدم األصل من الذكور الوارث. -

 .االثالث: أن ٌكّن اثنتٌن فصاعد   -

 الرابع: عدم المعصب: وهو أخوها الشقٌق فقط. -

 بشروط:ختان ألب فأكثراأل : 

 األول: عدم الفرع الوارث و هو الولد وإن نزل. -

 الثانً: عدم األصل من الذكور الوارث. -

 .االثالث: أن ٌكّن اثنتٌن فصاعد   -

 الرابع: عدم المعصب: وهو أخوها الشقٌق فقط. -

 الخامس: عدم وجود أشقاء و الشقائق. -

ِن َولَ "قال:  :أصحاب الثلث ٌْ ْسَتِوي ِفٌِه ذكرهم ودي االم َوالثلث فرض اْثَن ٌَ ُث نثاهم واألأَفأْكثر  ٌْ م َح

بوان أاَل ولد َواَل ولد اْبن َواَل عدد من اأْلُخوة َواأْلََخَوات لَِكن لََها ثلث اْلَباقًِ فًِ العمرٌتٌن وهما 

 "َزْوَجة أوَوزوج 

 بشروط:ولدا أم فأكثر : 

 ا.األول: عدم الفرع الوارث مطلق   -

 صل من الذكور الوارث.ألالثانً: عدم ا -

 ا.الثالث: أن ٌكونوا اثنٌن فصاعد   -

 بشروط:األم : 

 .األول: عدم الولد و ولد االبن -

 .الثانً: عدم وجود العدد من األخوة و األخوات -

 .رٌتٌنالثالث: أن ال تكون من إحدى مسائل العمَ  -

 "َزْوَجة أوبوان َوزوج أن وهما لَِكن لََها ثلث اْلَباقًِ فًِ العمرٌتٌ"قال: : صاحبة ثلث الباقً

هنا األم تأخذ ثلث الباقً فً كلتً ، المسألتان العمرٌتان: أم وأب وزوج، أو أم وأب وزوجة

 المسألتٌن لٌكون للذكر مثل حظ األنثٌٌن.

ُدس فرض َسْبَعة اأْلُم َمَع اْلَولَد اَْو ولد األبن اَْو عدد من اأْلُخوة "وقال: : أصحاب السدس السل

خت أت الصلب واخت َفأْكثر ألَب َمَع ات َواْلجّدة َفأْكثر َمَع تحاذ َوبنت األبن َفأْكثر َمَع بنَواأْلََخوَ 

ِن َواْلَواحد من ولد اأْلُم َواأْلَب َمَع اْلَولَد ٌْ  ".اَْو ولد األبن َواْلجد َكَذلِك أِلََبَو

 مع وجود الولد، أو ولد االبن، أو عدد من األخوة واألخوات :األم. 

 القربى عدم الحجب باألم، أو بالجدة بشرط :فً درجة القرب والبعد مع تساوٍ  :أكثرف الجدة ،

األب وهً أبعد؛ والجدات الوارثات ثبلث: أم األم، وأم األب وهما فً منزلة واحدة، وأم أب 

وهً ترث مع وجود األب بخبلف الشافعٌة فإنهم ال ، الجدات فلهن السدس فإذا اجتمعن

 .من طرٌقهها إذا كانت تدلً للمٌت ٌورثون الجدة مع ابن

 بن ترث فإذا ورثت بنت الصلب النصف، فإن بنت اال :بنت االبن فأكثر مع بنت الصلب

 .فرض لها السدس تكملة للثلثٌن، و هً تعول به، أي

 ت ألب تأخذ السدس األخت الشقٌقة تأخذ النصف، واألخ :أخت ألب فأكثر مع أخت شقٌقة

 وجود المعصب، وهو أخوها. عدم :ٌشترط ،تكملة للثلثٌن



 بشروط:األخ ألم : 

 .ا أو أنثىعدم وجود الفرع الوارث ذكر  األول:  -

 .عدم المعصب من الذكور الوارثالثانً:  -

 .ا أو أنثىا، ذكر  أن ٌكون واحد  الثالث:  -

 أنثىأو  الولد، سواء ذكر وجودواحد:  بشرطع :ألبا. 

 عدم وجود األبعدم وجود الولد أو ولد االبن، و بشرط :الجد. 

ور مسألة خبلفٌة فً مٌراث األخوة مع الجد: فالجمه ذهوه واألخوات" خوةجد َمَع األالو، فصل"

، بٌنما الحنفٌة ٌسقطون األخوة بالجد، وٌقٌمون الجد مقام األخوة مع الجد والحنابلة ٌورثون

ِن الجد َمَع األوَ "قال:  .األب ٌْ ن لم إفَ  -منهم ٌعنً حد كأ - ألَب كأحدهم أوخوة َواأْلََخَوات أِلََبَو

إن لم ٌكن هناك أحد من  "ثلث َجِمٌع الَمال أومرٌن اْلُمَقاَسَمة أخٌر  ٌكن َمَعه َصاحب فرض َفله

جمٌع  ثلث الجد واألخوة واألخوات ٌجعل للجد األكثر من المقاسمة أو مع صحاب الفروضأ

مثل حظ األنثٌٌن، ومسألة أخرى  ا لهمفٌكون الجد مقاسم   ٌةبفرضنعمل مسألة حسابٌة  ،المال

 .نعطٌه فٌها ثلث المال ثم ننظر ماهو األكثر و نعطٌه إٌاه

سدس  أورض فَ َصاحب الثلث اْلَباقًِ بعد  أواْلُمَقاَسَمة  :مورأن َكاَن َفلُه خٌر َثَلَثة إو"قال: 

وله  إما المقاسمة :فله األكثر من بٌن ثبلثة أمورإن كان معه أصحاب فرض، و" َجِمٌع الَمال

وبهذا فإننا نعمل ثبلث  ،، أو سدس جمٌع المالوله ضابط و ثلث الباقًأ، ضابط ولكن ال نتوّسع

أو  من المال غٌر السدس لم ٌبقَ  أي فإن "خذهأَغٌره  َفإِن لم ٌْبقَ "قال: . مسائل و نعطٌه األكثر

 .ٌأخذه الجد أقل

إال فً مسألة واحدة هً كلهم سواء كانوا أشقاء أو ألب،  أي سقط األخوة "وسقطوا"قال:  وكذلك

أصحاب األصل فً القاعدة أنه إن لم ٌبق بعد  ،وجد، وأخت ألبوٌن وأم، األكدرٌة، وهً زوج،

فرض زٌد رضً  "ةكدرٌاأل ال فًِإ"قال: ، خوةٌسقط األفإن الجد ٌأخذه و السدس سوى الفروض

فللزوج النصف  األخوة غٌر األكدرٌة،المسألة، وال ٌكون لمسائل الجد و الَ وعَ هللا عنه لؤلخت 

الزوج له  :ستة إلى تسعة، لولؤلم الثلث وللجد السدس ولؤلخت النصف، المسألة من ستة وتعو

عنا هذه األعداد تكون تسعة، م لها اثنان، والجد له واحد، واألخت لها ثبلثة، فلو جمثبلثة، واأل

   .إلى تسعة لفتعو

نصٌب الجد واحد، ونصٌب األخت ثبلثة، ٌجمع  "َبٌنهَما جد َواأْلُْختنصٌب ال قسمثمَّ ٌُ "قال: 

لكن  ،األخت واحد ، ثم ٌقسم على ثبلثة وهً رأس الجد اثنان معالواحد مع الثبلثة فٌكون أربعة

فٌكون الناتج  ،نضرب أصل المسألة ثبلثة بتسعةاألربعة ال تقسم على ثبلثة، فنصحح المسألة، 

كٌل ٌأخذ فرضه مضروب بثبلثة،  "َثة َفَتِصح من َسْبَعة َوعْشرٌنَثَل "قال:  ،سبعة وعشرون

للجد ثمانٌة ظ األنثٌٌن، فٌكون ، بقً اثنا عشر للذكر مثل ح0=0*0، ولؤلم 9=0*0فللزوج 

 لؤلخت أربعة.و

ا ابتداء  لها شرط، ما  "ال فٌَِهاإألخت َمَعه اْبتَِداء ْفرض ل فًِ مَسائِل اْلجد َواَل ٌُ َواَل ٌعو"قال:  أٌض 

ٌّق.  قٌِق ولد إو"قال: نرٌد أن نتوّسع فٌها، الوقت ض  أي ٌعدّ  "ب عده على اْلجدأذا َكاَن َمَع الشَّ

ق فٌكون كأنهم كلهم أخوة أشقاء، ثم بعد أن ٌقاسموا الجد ٌأخذ األ، الشقٌاأل، الشقٌق على الجد 



ِن َتمام َفرضَها والبقٌة لولد اأْلَبأخذ أخذ َما حصل لَُه وتأثمَّ " قال:. ما بٌد األب ٌْ فإن  "نثى أِلََبَو

 .كان األ، الشقٌق أنثى تأخذ تمام فرضها وهو النصف والباقً ٌكون لولد األب

 .وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا على نبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 :أسئلة

 على إخوته؟ ثبت التفضٌل، أن ٌرد الفاضلله أبوه وب على من فضّ هل ٌج* 

 .بقٌة األخوة، وإن هو استرضى إخوته فهذا أولى إذا لم ٌرضَ  نعم ٌجب، لكن ٌرده على أبٌه

 ؟هل الشفعة تكون فقط فً األراضً* 

 .راضً فقط، والعقارات لٌس فٌها شفعةنقول نعم، الشفعة فً األ

ٌّة  * الفرق بٌن الهبة والعط

 ت ثبلثة أقسام:عطٌاٌقسمون األُ الحنابلة 

 .باآلخرة، فٌكون صدقة هثوابإن قصد بإعطائه األول: م -

 .هدٌة، فتكون ًا اإلكرام والتودد ومكافأة المعطإن قصد بهالثانً:  -

 .هبة وعطٌة ونِحلةن خلت من هذا كله، تكون الثالث: إ -

ٌستحب أن ٌقصد بها وجه هللا عز ووكما قال فً المنتهى هذه الثبلثة ٌعّمها جمٌعها لفظ العطٌة. 

 .وجل، ال ٌقصد بها الرٌاء والمباهاة والسمعة فإن ذلك مكروه

 ؟بأكثر من الثلث وتحُرم لنسبتٌن: سّن الوصٌة بالخمس* كٌف نوفّق بٌن ا

أصاب أكثر من الثلث، غّطى الخمس وزٌادة، فبل ٌحُرم التحرٌم لم ٌأِت على الخمس، التحرٌم 

 .الثلث قل منأالثلث فما دونه، الخمس 

ٌّده، والتركة ثبلثمائة  -لتركة * إذا أوصً له بالثلث وقٌمته ثلث ا مثبل  لو أوصى له بالثلث س

ا كله. ألف ، ائة قداره مإذا كان أكثر من الثلث؟ ٌعنً م وقٌمته مائة ألف، ٌكون حر  وخمسٌن مثبل 

امنه مقدار مائة ألف فقط، ٌعنً ٌكون مبعّ ٌعتق   .ض 

 ؟التصرف بالهبة قبل القبضما حكم  *

ذكر أنه ٌصح التصرف بالهبة قبل  منتهىال، المنتهىو اإلقناعف فٌها بٌن هذه مسألة مختلَ 

مشى على هذا  المنتهىن ولك ،أن ٌتصّرف فٌها قبل القبض القبض، والرأي الثانً أنه ال ٌصح

ٌُصّرح بالحكم لكن بع واالقناعالرأي  المسألة مبنٌة ض العلماء أخذ منه أّنه ال ٌصّحح، ٌعنً لم 

لم  واالقناع التصرف فٌها، وٌصحّ  ملك بالعقدقال: تُ  المنتهىعلى متى ٌملك الموهوب له الهبة، 

 أّنه ال ٌصّح، االقناعالمتأخرٌن قالوا أّنه بمقتضى  ٌذكر هذه المسألة أصبل  لكن بعض العلماء

 عن هبته، فٌكون تصرفه غٌر صحٌحلكن المشكلة إذا رجع الواهب 



 الهبة إن كانت على وجه الحٌاء؟ول َقبم ما حك* 

 ٌحرم إن كانت على وجه الحٌاء.

الحمل فهل  "وتصح بمجهول ومعدوم"، ثم قال: "ق وجودهحقّ تحمل وبرحمه هللا: " قال المؤلف* 

 ؟قاعدةالهذه مستثنى من 

ثم لحمل بقٌد أنه ٌتحقق وجوده حٌن الوصٌة، بافً موطن ٌقولون تصح الوصٌة هذه مشكلة، 

، هتَ أو شجرته أو أمَ  ما ٌحمل حٌوانهبقولون تصح فً المعدوم كٌٌأتون فً باب الموصى به ف

 .فٌه تعارض -، ال زال البحث جار افرق   امنهبٌفهذه مسألة ما استطعنا أن نجد 

 ه الجدة من الورثة، أم أب أب أب؟هل هذ* 

 .باأللٌست من الورثة، ألن آخر واحدة هً أم أب 

 وهللا تعالى أعلم، وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


